
 

 

 הגרלהמבצע תקנון 

 כללי  .1
 , מקיבוץ משמר העמק,  54-006337-7שותפות רשומה מס'  ,  גרופתמה  תערוך   26.01.2021-28.02.2021בין התאריכים   .1.1

ההגרלה  כמפורט בתקנון  במסגרת פעילות שיווק וקידום מכירות  ,  הגרלה בין רוכשים של חוטי כבישה מתוצרתה
 1977–, ובהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז"(התקנון )להלן: "
 "( ההיתר)להלן: "

חוזה לכל דבר ועניין. השתתפות בהגרלה מהווה הסכמה של   מהווהמסדיר את תנאי ההשתתפות בהגרלה ו התקנון .1.2
 המשתתף לתקנון ותנאיו.  

של   .1.3 מזכותה  לגרוע  כדי  באמור  ההגרלהאין  מטה(,    עורכת  ככל )כהגדרתה  לעדכנו  ו/או  לתקנון  נספחים  להוסיף 
ו/או חלק   ההגרלהעורכת ההגרלה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להפסיק את  .  השיידרש על יד 

כל שינוי, לרבות המועדים, בכל עת בהודעה בכתב, וזאת   הו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך ב  הו/או להאריכ  הממנ
 .בכפוף להוראות ההיתר

 
 הגדרות  .2

 :   להלן מפורטתבתקנון תהיה המשמעות הלמונחים הבאים 
פקס:    04-9899600, טל':  1923600מקיבוץ משמר העמק,    54-006337-7מס'    "רש,  גרופ תמה    -"  ההגרלה  עורכת" .2.1

04-9898989  . 
כבישה  שלים  / משטח  של  רוכשים  בין   הגרלה  מבצע  -"ההגרלה" .2.2 ההגרלה,  חדשים  חוטי  עורכת    בין  מתוצרת 

 .זה בתקנון כמפורט ,26.01.2021-28.02.2021 התאריכים 
 .ההוראות המופיעות בתקנון, לפי העניין - ""הוראות ההגרלה .2.3
( מלאו לו שמונה עשרה 1העונה על כל אלה: )  אדםכל  לפתוחה  הגרלהההשתתפות ב -""זכות ההשתתפות בהגרלה .2.4

( רכש בתקופת 3ושב ישראל ו/או בעל היתר שהיה חוקית בישראל; )ת  הינו(  2; )בהגרלה( שנים ביום השתתפותו  18)
משטח  הגרלה  ה כבישהלפחות  חוטי  של  ההגרלה    חדשים  אחד  עורכת  אחתמתוצרת  מעורכת  ישירות    ברכישה 

 .   ןעמד ביתר התנאים המפורטים בתקנו( 5לא ביטל את ההזמנה; )( 4) ; ההגרלה
 להלן.   3ובסעיף  2.4משתתף בהגרלה הוא העומד בכל תנאי ההשתתפות המנויים בסעיף  -""משתתף בהגרלה .2.5
.  בהגרלה עם אספקת מוצרי עורכת ההגרלהשתימסר לאדם בעל זכות השתתפות    תעודת משלוח  -"תעודת משלוח" .2.6

 הצגת תעודת המשלוח בפני עורכת ההגרלה הינה הכרחית לצורך קבלת הפרס.  
, במהלך  חדש כאמור בתקנון זה  כבישה  חוטי  משטחד אשר יתקבל עבור רכישה של  כרטיס גירו  -" ה"ספח הגרל .2.7

 , כמפורט בתקנון. הגירודגמר מלאי כרטיסי לעד ו , הגרלההתקופת 
כרטיסי גירוד ופרסים   270כמות מינימלית של    יקעורכת ההגרלה תנפ  .לתקנוןנספח א'  ב  הגדרתםכ –"הפרסים " .2.8

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל את כמות כרטיסי הגירוד והפרסים, עורכת ההגרלה תהיה  .  כאמור
 אולם לא תהיה רשאית להפחית את כמותם. 

   .או פרס שווה ערך אחר בנספח א' לתקנון, כמפורט, קורס נהיגת ספורט -הפרס הראשון"" .2.9
 ( 12)  שניים עשר  תוךביהיה ניתן לממש את הפרס    לא  וב  במקרהלמעט    קבוע ואינו ניתן להחלפהראשון  הפרס ה

משבר הקורונה, בין אם    ם שאינם מצויים בשליטת עורכת ההגרלה )לרבות עקביבשל אילוצ  היחודשים ממועד הזכי
אם בשל    ובין, בין אם בשל קיום סגר  הבריאות  משרד  המלצותאו  /ו  הממשלהאו  /ו  החוק  רשויות  הנחיות  פי  על

לא ניתן יהיה לממש    בוש   . במקרה ממש את הפרס(ל  הפרס  ספק  של  יכולתו  אי  בשל  אם  וביןהגבלות אחרות שיוטלו,  
הנקוב בנספח א'    הראשון  הפרס  את  להחליף  הזכות  את  שומרת לעצמה  עורכת ההגרלה,  את הפרס הראשון כאמור

  הנקוב בנספח א' לתקנון,   בשווי דומה לשוויו של הפרס הראשון  ספיכ  אחר שווה ערך אחר או בפרס  בפרסלתקנון זה  
 ההגרלה.   עורכתשל והמוחלט והכל לשיקול דעתה הבלעדי 

 , לכל אדם אחר שאינו הזוכה  אותו  סבו ו/או להריאפשרות להמיר את הפרס בכל דרך ו/או להעב  לזוכה לא תהיה כל
 עורכת ההגרלה בלבד.  ה הבלעדי שלאלא על פי שיקול דעת

לפרסומת מסחרית אשר בה משתתף מגלה או חושף  הגרלה  כהגדרתה בהיתר וכמובא להלן: "  -"הגרלה מיידית"  .2.10
 ."הדומה במהותהתוצאות ההגרלה לגביו, בכוחות עצמו, באופן מידי, על ידי גירוד כרטיס או כל שיטה אחרת 

 , נשר.  53עו"ד יניב מור מדרך בר יהודה המפקח על ההגרלה הינו  – "המפקח" .2.11
לגמר  או  )  23:55בשעה:    28.02.2021ועד לתאריך    00:00בשעה    26.1.2021החל מתאריך    -"ההגרלה"תקופת   .2.12 עד 

, הגרלהלקצר את תקופת ה, תהא רשאית להאריך ו/או  עורכת ההגרלה(.  , כהגדרתם בתקנון זהספחי ההגרלהמלאי  
 .ל פי שיקול דעתה הבלעדיע

לצורך   לעורכת ההגרלהמסר אותו  ו  בידו ספח הגרלה שקיבל מעורכת ההגרלהאשר  בהגרלה  כל משתתף    - "הזוכה" .2.13
 .דיןהוראות התקנון ובהבתנאי , בכפוף לעמידתו הפרסקבלת 

 
 



 

 

 ולזכייה בפרס  בהגרלההתנאים להשתתפות   .3
ברכישה אחת במהלך תקופת   מעורכת ההגרלה  שיירכש,  חוטי כבישה מתוצרת עורכת ההגרלהעבור כל משטח של   .3.1

 ההגרלה, יקבל המזמין ספח הגרלה אחד. 
בהגרלהה .3.2 לחזקתו את    משתתף  לקבל  שיוזממתחייב  ידו  ו  ן/המשטח/ים  וזאת מיד בסמוך  ,  מעורכת ההגרלהעל 

 .  ובמועד שייקבע על ידי עורכת ההגרלה למועד הרכישה
ההגרלה   העורכת  באספקת  עיכוב  לכל  אחראית  תהא  בהגרלה  משטח/יםלא  בשל  למשתתף  אספקתם,  אי   ו/או 

בלתי מלאים, שמסר    מסירת ו/או  לא מדויקים  ו/או  שגויים  גורמים שאינם פרטים  בשל  או  בהגרלה,  המשתתף 
 הממשלה או  /ו  החוק  רשויות   הנחיות  פי  עלשבר הקורונה, בין אם  מ  מצויים בשליטת עורכת ההגרלה )לרבות עקב 

 .  (אם בשל הגבלות אחרות שיוטלו ובין, בין אם בשל קיום סגר הבריאות משרד המלצותאו /ו
ממשתתף    למנוע. אין באמור כדי  ספח הגרלהאותו  ביחס לפעם אחת בלבד    בהגרלהכל משתתף רשאי להשתתף   .3.3

פעמים נוספות ביחס לספחי הגרלה נוספים שיקבל עבור רכישת משטחי חוטי כבישה  השתתף בהגרלה  לכאמור,  
 במהלך תקופת ההגרלה, כמפורט בתקנון זה.   ,מתוצרת עורכת ההגרלה נוספים

ו/או  ה  בפני  גולהציו  ,מעורכת ההגרלה עד לקבלת הפרס    העתק תעודת המשלוחלשמור את    בהגרלה  על המשתתף .3.4
 .המי מטעמבפני 

ביטול הזמנה, כולה או חלקה ומכל סיבה שתהיה, יגרור ביטול של זכות השתתפות בהגרלה לאותו משתתף בהגרלה  .3.5
ביחס לאותה הזמנה שבוטלה, ולרבות חובת השבת הפרס לעורכת ההגרלה, ככל שהפרס חולק זה מכבר. אין באמור  

 והוראות הדין.   עסקת הרכישה בסעיף זה כדי ליתן הסכמה מראש לביטול הזמנה, וזו תעשה בכפוף לתנאי
  בהתאם  המלאים  והפרטים  ההגרלה  ספח  מסירתלרבות    זה,  בתקנון  המפורטים  ההגרלה  בתנאי   מלאה   הרק עמיד .3.6

 השתתפות בהגרלה.  זכות ה, תזכה את המשתתף בבתקנון המפורטות להנחיות
  הוראותהבלעדי, כל משתתף אשר הפר הוראה ב  םלפסול, על פי שיקול דעת  םרשאי  ה ו/או מי מטעמ  ההגרלה  עורכת .3.7

, ובמקרה כאמור לא תהיה למשתתף כל טענה כלפי ו/או לא עומד בתנאים הדרושים להשתתפות בהגרלה   תקנוןה
 .בגין כך הו/או מי מטעמ ההגרלה עורכת

  בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך  התקנון שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות    ההגרלה  עורכת .3.8
כפי   ,. האחריות להכרת התקנוןעורכת ההגרלה  , מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתרמראש או בדיעבד
 .בהגרלה חלה על המשתתף ,שיהיה מעת לעת

את הוראות התקנון או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת ההגרלה, תהיה   הגרלהבכל מקרה בו יפר משתתף ב .3.9
מוותר מראש על כל דרישה,  הגרלה  משתתף בהואת זכייתו.    הגרלהעורכת ההגרלה רשאית לבטל את השתתפותו ב

 .כאמור לעיל, טענה או תביעה כנגד עורכת ההגרלה 
 

 ההגרלה .4
 ההגרלה.  ספחעל ידי גירוד  מידית  בהגרלה את תוצאות ההגרלה לגביו, גלהמ בהגרלה המשתתף .4.1
ימים ממועד תום  60בתוך  , בכפוף לעמידת המשתתף בהגרלה בתנאי תקנון זה,עורכת ההגרלה תחלק את הפרסים .4.2

בשל . לעורכת ההגרלה שיקול דעת להאריך את תקופת החלוקה  תקופת ההגרלה ובהתאם להוראות ההיתר הכללי
או /ו  החוק  רשויות  הנחיות  פי  עלמשבר הקורונה, בין אם    )לרבות עקבם תלויים בעורכת ההגרלה  אילוצים שאינ

סגר  הבריאות  משרד  המלצותאו  /ו  הממשלה בין אם בשל קיום  ובין אם    אם בשל הגבלות אחרות שיוטלו  ובין, 
הודעה  .  ם במשתתף בהגרלה(, ובלבד שחלוקת הפרסים תתחדש מיד עם הסרת האילוץ או המניעה.מטעמים התלויי

 על הארכת תקופת החלוקה כאמור, תשלח למשתתף בהגרלה על פי פרטי ההתקשרות שמסר לעורכת ההגרלה.  
  תום תקופת ( ימים ממועד 30תוך שלושים )בהגרלה בהמשתתף במידה שעורכת ההגרלה לא תצליח ליצור קשר עם  .4.3

)    הנ"ל  ההגרלה בתוך שלושים  לעורכת 30או  בהגרלה  למען שמסר המשתתף  דואר רשום  ימים ממועד משלוח   )
בהגרלה  זכייתו  בדבר  לצורך,  ההגרלה  הפרס,    תיאום  לרבות  חלוקת  המשתתף  מועד  של  ויתור  משום  בכך  יראו 

 . בהגרלה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה לעניין זהזכאותו לקבלת הפרס ולמשתתף בהגרלה על 
בהגרלה  משתת .4.4 הראשון    היזכשף  ספורט( בפרס  נהיגת  למשרדי    דרשיי )קורס  באמצעות  ההגרלה  עורכתלשלוח   ,

. ורישומו לקורס נהיגת הספורט  האישיים  ולשם ווידוא פרטי  רישיון נהיגהצילום  ,  noa.dahan@tama.co.il  דוא"ל
הספורט נהיגת  הראשון  קורס  הפרס  אחרת,במסגרת  חלופית  פעילות  כל  או  אחריותיי  ,  על  של עשה  הבלעדית    ו 

  לגוף או לרכוש,  כל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, מכל סוג,לא תהיה    ההגרלה  עורכתו  בהגרלה  המשתתף
,  הראשון  בפרס  ההזוכ. האחריות לבטח את המשתתף בהגרלה  שייגרם למשתתף בהגרלה כתוצאה ממימוש הפרס

יהיה מוטל בלעדית על המשתתף בהגרלה ועל חשבונו או על פי הסדר שיושג בינו לבין ספק הפרס, וידוע לו כי עורכת  
,  כן  כמו .  ואינה אחראית לבטחואחרת    נהיגת הספורט או בכל פעילות  בקורס ת השתתפותו  ההגרלה אינה מבטחת א

  קיום קורס מועד  ספק קורס נהיגת הספורט או    כלפי עורכת ההגרלה בקשר עםלזוכה בפרס הראשון לא יהיו טענות  
, אשר ייקבע ישירות בין המשתתף בהגרלה וספק הפרס ועל פי נהלי ספק הפרס, וללא מעורבות מצד נהיגת הספורט
 . עורכת ההגרלה 
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 שזכו בפרס במסגרת ההגרלה   לפרסם את שמות המשתתפים בהגרלהיהיו רשאים   הו/או מי מטעמ  ההגרלה  עורכת .4.5
  התמונות ו  שמותיהם  ספח ההגרלה ו/או קבלת הפרס ולפרסם את   גירודבהגרלה בעת    משתתפיםלצלם את הוכן  

רלה ולמטרותיה באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה או במדיה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההג
החוקיות בהתאם לתנאי ההיתר ובכפוף להוראות הדין, והמשתתפים בהגרלה נותנים בזאת את הסכמתם מראש  

אחרת,    כל זכות תמורה כלשהי ו/או לתמלוגים ו/או ליהיו זכאים ל  לא  מטעמם,   . המשתתפים בהגרלה וכל מילכך
מובהר כי   במדיות השונות.  פרסומואו  /ו הצילוםאזכור שמם או  בגין  קניינית או מעין קניינית או חוזית או אחרת,  

  י לקבלת הפרס.נאההסכמה נשוא סעיף זה ניתנת מרצונו החופשי של המשתתף בהגרלה ואינה מהווה ת
 זכויות הקניין בצילומים שייערכו ו/או בכל היבט הכרוך בהגרלה שייכות אך ורק לעורכת ההגרלה.  .4.6

 
  פיקוח .5

 ., נשר53עו"ד יניב מור מדרך בר יהודה  :בפיקוח ובנוכחות המפקח שיהיה כאמוריערך תה ההגרל  .5.1
 תקופת ההגרלה.  המפקח יודיע למנהל הכללי של משרד האוצר על הסכמתו לכהן כמפקח קודם לתחילת  .5.2
, והכל בהתאם הגרלההיום מתום תקופת    60משרד האוצר דו"ח, חתום על ידיו, תוך  רכז ההגרלות ב ל  המפקח ימסור .5.3

 .להוראות ההיתר
ההגרלה, לתקופה של   כת עותק מהדו"ח יועמד לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרד המפקח ובמשרדי עור .5.4

 .משרד האוצררכז ההגרלות ביום מיום מסירתו ל 90
 ., ככל שתהיינה פניות כאלההתקנוןהמפקח יענה לפניות הציבור, בנוגע להוראות  .5.5

 
 אחריות  .6

יפורסם   .6.1 יימצא במשרדיהתקנון  וכן  ההגרלה,  עורכת  לעיין בתקנון בתיאום    ה באתר  ניתן  ו/או במשרדי המפקח. 
 .מראש וללא תשלום

, כולל המפקח ו/או מי מעובדיו, אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו הההגרלה ו/או מי מעובדי  כתעור .6.2
ו/או לפ  םלפעילות עילותו התקינה של אתר האינטרנט של  התקינה של שרתי אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם 

ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים   ההגרלה  עורכת
בגין שיבושים בהגרלה  כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר יגרמו למשתתף  

 .ו/או הפרעות כאמור
הבלעדי והמוחלט, ובכפוף    העל פי שיקול דעת  תההגרלה רשאי  כתעור  אהתקלה ו/או טעות כאמור,  במקרה של ת .6.3

, בהתאם לתנאי ההיתר והוראות מצא לנכוןתלאישור המפקח, לבטל את ההגרלה, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי ש
  בהגרלה. . כל פעולה כאמור תחשב כתוספת לתקנון ההגרלה ותחייב כל משתתף הדין

ההגרלה   כתנקוט עורתען הסר ספק, לאף משתתף בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן  למ .6.4
לרבות  עקיף,  ו/או  ישיר  נזק  לכל  ו/או בקשר  לעיל  ו/או טעות כאמור  עקב תקלה  מי מטעמם  ו/או  ו/או המפקח 

 .הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למי מהם עקב פעולות כאמור
ו/או מי מעובדי  כתעור .6.5 יהיו אחראים באופן כלשהו לטיב הפרס  וכן,  הההגרלה  ו/או מי מעובדיו, לא   ים המפקח 

 .  כאמור
ו/או של המפקח ו/או מי מעובדיו,    הבכל מקרה שיוכח בביהמ"ש, כי רשלנות של עורכת ההגרלה ו/או מי מעובדי .6.6

או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה ההוצאה    הגרלהבמנעה מהצרכן מלהשתתף  
 .ולא מעבר לכך הכספית הישירה אותה הוציא אותו משתתף בכדי להשתתף בהגרלה

שא באחריות בגין אי מימוש  יתלא  עורכת ההגרלה  בלבד.    המשתתף בהגרלההאחריות על מימוש הפרס הינה על   .6.7
 . הפרס בגין סיבות התלויות, בעקיפין או במישרין, בזוכה

ו/או למי מטעמה ו/או    ההגרלה  עורכתההשתתפות בהגרלה הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף בהגרלה. ל .6.8
כל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, מכל סוג, לגוף או לרכוש, שייגרם למשתתף בהגרלה   תהיהלא  למפקח,

כתוצאה מהשתתפותו בהגרלה ו/או ממימוש הפרס והשימוש בו. המשתתף בהגרלה מוותר מראש ובאופן בלתי חוזר  
ו/או מי מטע ו/או המפקח, בגין כל הכרוך או הנובע מהשתתפותו בהגרלה  על כל טענה כלפי עורכת ההגרלה  מה 

 כאמור.  
 

 דיניות פרטיותמ  .7
ימסור   .7.1 משתתף  אשר  המזהים  ההגרלה  הפרטים  של  במסגרת  הלקוחות  במאגר  )להלן:  יישמרו  ההגרלה  עורכת 

סכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר. המידע שבמאגר שהמעידה על כך    הגרלה. השתתפות המשתתף ב"(המאגר"
 .פי הוראות כל דיןלישמש למטרה שלשמה הוקם ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או 

 :, אלא במקרים שלהלןיועורכת ההגרלה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי המשתתף והמידע שנאסף על .7.2
 הדבר דרוש לצורך ניהול ובקרת ההגרלה;  .1
אם המשתתף יפר את הוראות התקנון או אם יבצע פעולות הנחזות על ידי עורכת ההגרלה כמנוגדות לדין או  .2

 ;לתקנון או ניסיון לבצע פעולות כאלה



 

 

אם יתקבל בידי עורכת ההגרלה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתתף או את המידע אודותיו לצד   .3
 ;שלישי

 ;בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתתף לבין עורכת ההגרלה  .4
בכל מקרה בו עורכת ההגרלה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש המשתתף   .5

 ;או לגופו או לרכושו של צד שלישי
ונהלים ל .7.3 מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית    , אשראבטחת מידעעורכת ההגרלה מיישמת מערכות 

תהיה חסינה באופן   הגרלהעורכת ההגרלה לא מתחייבת שהשתתפות בהגרלה. אולם,  לנתונים שיאספו במסגרת ה
 .בכפוף לכל דין הכלמוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע שייאסף במסגרתה, 

 
 שונות  .8

 .מיועדים לנשים ולגברים כאחדוהם –בלשון זכר לצרכי הנוחיות בלבד ובנספחיו השימוש  בתקנון .8.1
 להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הגרלה, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס  תההגרלה רשאי כתעור .8.2

ובהתאם להוראות היתר   ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, בכפוף לאישור המפקח  7עשה זאת עד  תובלבד ש  וכו'  
 .  ההגרלה

 .תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור  .8.3
ם  . הפרסים ה, למעט כאמור בתקנון זהאין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא .8.4

 .הגרלהה כתעל ידי עור , למעט אם יוחלט אחרתאו להחלפה או לפדיון בשווה כסף  אישיים ואינם ניתנים להעברה
   תקופת   תוםחליט עם הפרסים אשר לא חולקו לאחר  תככל ש  לעשותאת הזכות    הלעצמ  תשומר  ההגרלה  כתעור .8.5

 ., בכפוף לכל דיןההגרלה
לפרסומים אחרים בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות   התקנוןבכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות   .8.6

 .לכל דבר ועניין, תקנוןה
חויב אך ורק על פי האמור בתקנון והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או  ת  ההגרלה  עורכתמען הסר ספק יובהר כי  ל .8.7

 .פה או בכתב- הוראה אחרת כלשהי, בעל

 

 

  



 

 

 רשימת הפרסים   –נספח א 

 

 . ₪ 2,500 - שווי מוערך של ב  יחידות פרס( 5) קורס נהיגת ספורט    -  ראשון פרס

 

   - ;  או ₪ 750 -שווי מוערך של  יחידות פרס( ב  6אנשים )  6-בגודל המותאם ל אוהל    –  שני פרס

   -;  או  ₪  1,000 -שווי מוערך של  ב יחידות פרס(  5) רשת מטען גלדיאטור       

 . ₪  1,100 -  שווי מוערך של ב  יחידות פרס(  5)  מקרר לרכב      

 

   –או   ; ₪  350 - שווי מוערך של ב  יחידות פרס( 10) ץערכת חילו   -  שלישי  פרס

LIFT-HI  .  (10 ב )או  ; ₪  450 -  שווי מוערך של יחידות פרס–   

 . ₪  550 -  שווי מוערך של ב  יחידות פרס( 10) מטבח שטח 

 

   . לפרס₪   100 -₪    60ממוצע של  בשווי יחידות פרס(  219לפחות )   -  שונים פרסים

 

 

 

 

 


